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ABSTRACT

Nutritional status of lactating mothers
will  determine  the  quantity  and  quality
ofmilk production so that indirectly played
a role in determining the nutritional status
of  children.Therefore  it  needs  to  get
serious attention. Objective : to determine
the relationship of the level of knowledge
on  the  diet  of  lactating  mothers  with
nutritional  babies  0-6  months  in  desa
sekip,  lubuk pakam. Methods :  Location
research In the desa sekip lubuk pakam,
march-july 2017. This study uses a cross
sectional  study,  samples  were
bereastfeeding  infants  0-6  months  as
many 67 people. Result : The results of
this  study  found  47.8% of  sampel  have
knowledge  about  diet  nursing  mothers
Conclusion : Result of statistical analysis
showed a significant relationship between
national  status  of  lacting  mother  diet
(p=0.001).
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PENDAHULUAN

Status  gizi  seseorang  menunjukkan
seberapa  besar  kebutuhan  fisiologis
individu  tersebut  telah  terpenuhi.
Keseimbangan  antara  zat  gizi  yang
masuk dan zat gizi yang dibutuhkan untuk
kesehatan  yang  optimal  sangatlah
penting, termasuk bagi seorang ibu yang
dalam  masa  menyusui.  Masa  menyusui
adalah  masa  yang  sangat  penting  dan
berharga  bagi  seorang  ibu  dan  bayinya
(Arifin, 2004 dalam Nadimin ,B 2010).

United  Nations  Children’s  Fund
(UNICEF),  menyatakan  sekitar  30  ribu
kematian anak Indonesia setiap tahunnya
dapat dicegah melalui pemberian Air Susu
Ibu (ASI) selama 6 bulan sejak kelahiran
bayi,  salah  satu  faktor  yang
mempengaruhi kuantitas dan kualitas ASI
adalah  status  gizi  ibu  menyusui.  Status

gizi  ibu menyusui mencerminkan kondisi
gizi  dan kesehatan  ibu  pada saat  masa
menyusui  dapat  diukur  dengan  indikator
Indeks Massa Tubuh (IMT). Kuantitas dan
kualitas ASI dari ibu yang status gizi baik
lebih optimal dari pada ibu dengan status
gizi  kurang.  Ibu yang berstatus gizi  baik
memiliki  cadangan  zat  gizi  yang  cukup
sehingga  mampu  memproduksi  ASI
dengan  lancar  karena  kandungan  gizi
yang  cukup.  Kesehatan  bayi  sedikit
banyak  juga  tergantung  pada  kondisi
ibunya,  demikian  pula  pada  asupan,
terutama  bagi  ibu  yang  menyusui.
Makanan  yang  seharusnya  dikonsumsi
ibu  menyusui  adalah  makanan  bergizi
seimbang  (Sujiyatini,  Djanah,  Kurniati,
2010).

Penelitian  Getahun  et  al,
menunjukkan hasil  yaitu ibu yang kurang
gizi  (IMT  <  18,5)  memberikan  makanan
tambahan lebih  cepat  kepada bayi  yaitu
sebelum bayi berusia 6 bulan. Penelitian
Irawati, di Indonesia menunjukkan bahwa
status  gizi  ibu  pada  masa  menyusui
berpengaruh  terhadap  keberhasilan
menyusui,  ibu  yang  kurang  gizi  berisiko
tidak  berhasil  menyusui  2,26  -  2,56  kali
lebih besar dibandingkan ibu dengan gizi
baik (Sandra Fikawati  &  Syafiq  2007).
Mengingat pentingnya ASI untuk tumbuh
kembang bayi dan balita, maka salah satu
yang  perlu  mendapat  perhatian  adalah
bagaimana  agar  ibu  tetap  memberikan
ASI  Ekslusif  selama  0-6  bulan  kepada
bayi.  setiap  ibu  yang  menyusui   harus
dalam  kondisi  yang  sehat  dan  harus
memenuhi   zat  gizi  yang  optimal  yaitu
mengandung  tiga  zat  gzi  utama  yang
cukup  jumlahnya,  baik  zat  tenaga,  zat
pembangun  maupun  zat  pengatur.
Asupan  makanan  yang  tidak  seimbang
ataupun  kurang,  akan  dapat
mempengaruhi  tubuh  seorang  ibu
menyusui (Astuti, 2010).

Penelitian  ini  sejalan  dengan
penelitian  yang  dilakukan  oleh  Nadimin,
A.Baharuddin  (2010) di  Puskesmas
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Moncobalang Kabupaten Gowa. Hasil  uji
statistik menunjukkan ada hubungan yang
signifikan  antara  pengetahuan  dengan
status  gizi  ibu  menyusui  di  Puskesmas
Moncobalang  Kabupaten  Gowa.  Artinya
semakin  baik  pengetahuan  gizi  yang
dimiliki ibu menyusui maka semakin baik
pula  status  gizinya  (Baharuddin,  2010).
Status gizi ibu menyusui disebabkan oleh
faktor  intern  yang  mempengaruhi
terbentuknya  perilaku  manusia  adalah
pengetahuan.  Pengetahuan  pada
dasarnya  adalah  hasil  dari  tahu  yang
terjadi  setelah  orang  melakukan
penginderaan  terhadap  suatu  objek
tertentu   melalui  pancaindra  manusia
yakni  indra  penglihatan,  pendengaran,
penciuman,  rasa  dan  raba,  sebagian
besar  pengetahuan  diperoleh  melalui
mata  dan  telinga.  Perilaku  kesehatan
dipengaruhi  pula  oleh  pengetahuan
sebagai  faktor  predisposes
(Notoatmodjo,  2007  dalam Artika.  M
2009).

Faktor  penunjang  status  gizi  yang
baik  bagi  ibu  menyusui  sangat
dipengaruhi  oleh  pengetahuan  gizi  ibu
menyusui  karena  dengan  pengetahuan
yang  cukup  ibu  menyusui  dapat
memberikan  konstribusi  yang  benar
terhadap  pemenuhan  kebutuhan  gizi
selama  ibu  menyusui.  sehingga
pantangan-pantangan  atau  mitos-mitos
yang  dikenakan  kepada  ibu  menyusui
dapat  diperhatikan,  jangan  sampai
pantangan tersebut merugikan kondisi gizi
ibunya  maupun  anak  yang  disusuinya
(Inayati, 2006 dalam Nazri, S 2013).

Berdasarkan  penelitian  terdahulu
yang telah dilakukan oleh Nurhafni (2012)
tentang  gambaran  pola  makan  ibu
menyusui  di  Desa  Peulakan  Cibrek
Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie
Jaya diperoleh hasil bahwa pengetahuan
tentang pola makan ibu menyusui di Desa
Plakan  Cibrek  dominan  berada  pada
tingkat  pengetahuan  rendah  yaitu
sebanyak  41,67%.  Peneliti  berasumsi
bahwa  pola  makan  ibu  menyusui
dipengaruhi  oleh  pengetahuan  yang
dimilikinya  yang  berpengetahuan  tinggi
secara  otomatis  akan  mempunyai
kesadaran  untuk  mengkonsumsi
makanan  dalam  porsi  yang  lebih,
sehingga pola makannya cukup  (Nurhafni
2012 dalam Fitri Wahyuna, 2013)

Status gizi ibu menyusui dipengaruhi
juga  dengan  pengetahuan  akan

bagaimana pola makan yang baik untuk
meningkatkan  status  gizi  ibu  menyusui
agar  berhasil  dalam  memproduksi  ASI
salah  satu  diantaranya  adalah  pola
makan  atau  asupan  zat  gizi  ibu,  dalam
kehidupan  sehari-hari  tidak  jarang
ditemukan  ibu  menyusui  mengalami
kekurangan asupan zat gizi akibat adanya
pantangan  makanan  tertentu  yang
berkaitan  dengan  masalah  budaya.
Asupan  zat  gizi  seseorang  ditentukan
oleh  kebisaan  makan  dan  frekwensi
makan.  Asupan  zat  gizi  ibu  ditentukan
oleh  ketersedian  makanan  di  tingkat
keluarga.  Ketersediaan  makanan  atau
ketahanan pangan tingkat  keluarga atau
rumah  tangga  sangat  ditentukan  oleh
kemampuan  daya  beli.  Golongan  ibu
menyusui  merupakan  kelompok  sangat
rawan terhadap masalah kekurangan gizi
(Yuli, 2006 dalam Artika, M 2009).

Berdasarkan  hasil  survei
pendahuluan di Desa Sekip Lubuk Pakam
di  peroleh  data  dari  hasil  kuesioner
pengetahuan  tentang  pola  makan
bahwasannya  dari  30%  20  orang)  ibu
menyusui bayi 0-6 bulan frekuensi makan
makanan pokok seperti  nasi 3 kali sehari,
25  %  (17  orang)  hanya  mengkonsumsi
protein  hewani,  dan  5%  (3  orang)  ibu
menyusui konsumsi protein lengkap yaitu
protein  hewani  dan  nabati.   25  %  (17
orang)  ibu  menyusui   frekuensi
mengkonsumsi  sayuran  hanya  1-2
kali/hari  dengan  jumlah  rata-rata  2
mangkok  setiap  harinya,  hanya  5%  (3
orang)  ibu  yang mengkonsumsi  sayuran
>3 kali setiap harinya dengan jumlah 3-4
mangkok  sayuran/harinya,  dan  rata-rata
Frekuensi  konsumsi  buah  dari  30%  (20
orang)   hanya  ada  5  %(  orang)  yang
mengkonsumsi buah 2-3 kali/hari dan 25
% (17 orang)  yang tidak mengkonsumsi
buah/hari,  dari hasil  survey pendahuluan
ini   maka  saya  sebagai  peneliti  tertarik
untuk  melakukan  penelitian  Hubungan
Tingkat  Pengetahuan  Tentang  Pola
Makan Ibu Menyusui dengan Status Gizi
Ibu  Menyusui   Bayi  0-6  Bulan  di  Desa
Sekip, Lubuk Pakam.

Tujuan Penelitian

a. Menilai  tingkat   pengetahuan tentang
pola  makan  ibu  menyusui  bayi  0-6
bulan di Desa Sekip Lubuk Pakam.
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b. Menilai  status  gizi  ibu  menyusui  bayi
0-6 bulan berdasarkan IMT

c. Menganalisis  hubungan  tingkat
pengetahuan tentang pola makan ibu
menyusui  dengan  status  gizi  ibu
menyusui   bayi  0-6  bulan  di  Desa
Sekip Lubuk Pakam.

METODE PENELITIAN

Desain, Subjek, dan Waktu
Penelitian  ini  bersifat  Deskriptif

Analitik   dengan  rancangan  penelitian
Cross Sectional yaitu dengan mengetahui
hubungan  tingkat  pengetahuan  tentang
pola  makan  ibu  menyusui  sebagai
variable  bebas  dengan  status  gizi  ibu
menyusui  sebagai  variable  terikat  pada
ibu-ibu  menyusui  bayi  0-6  bulan  yang
dilakukan  pada  waktu  dan  cara  yang
sama (Siagian, 2010).

Teknik  pengambilan  sampel  pada
penelitian  ini  menggunakan  simple
random sampling yaitu teknik  penentuan
sampel  secara  acak  tanpa
memperhatikan   strata  yang  ada  dalam
populasi  itu  karena  populasi  diangggap
homogeny.

Waktu  penelitian  dilaksanakan  pada
bulan Maret  sampai bulan Juli 2017.

Jenis dan Cara Pengumpulan Data
Data dalam penelitian ini terbagi atas

dua yaitu data primer dan data sekunder.
Data  primer  meliputi  :  Pengetahuan  ibu
tentang  pola  makan  dengan  meng-
gunakan alat bantu kuesioner. Status gizi
ibu menyusui meliputi  Berat  Badan (BB)
dan Tinggi Badan (TB) dan Indeks Massa
Tubuh ( IMT)

Data  Sekunder  meliputi  gambaran
umum desa, alamat, lokasi, serta jumlah
ibu ibu yang menyusui bayi 0-6 bulan

Cara  pengumpulan  data  primer  :
Pengetahuan  ibu  tentang  pola  makan
dengan  menggunakan  alat  bantu
kuesioner  dan  cara  mengambil  data
dengan   wawancara  menggunakan  alat
bantu  kuesioner,  wawancara  dilakukan
dengan menjumpai responden ke rumah
masing-masing kemudian minta izin untuk
mewawancarai  responden  dengan
kuesioner  dipegang  oleh  enumerator
sambil  bertanya  kuesioner  kepada
responden sehingga diperoleh data yang
diinginkan.

Status  gizi  ibu  menyusui  meliputi
Berat Badan (BB) dan Tinggi Badan (TB)
dengan  menggunakan  timbangan  digital
dengan  ketelitian  0.1  kg  dan  microtoa
(microtoise)  yang  mempunyai   ketelitian
0.1 cm.

Pengolahan dan Analisis Data
Data  yang  telah  dianalisis

menggunakan  computer.  Analisis  data
dilakukan  secara  deskriptif  dan  analitik
:Analisis Univariat untuk menggambarkan
masing-masing variable yang   disajikan
dalam  distribusi  frekuensi  dan  dianalisis
berdasarkan persentase Analisis  Bivariat
untuk  melihat  hubungan  tingkat
pengetahuan tentang pola makan dengan
status gizi ibu menyusui bayi 0-6 bulan di
desa  sekip  lubuk  pakam.  Penelitian  ini
dilakukan dengan Uji Chi-square, dengan
mengambil  2  kesimpulan,  jika  p  <  0.05
maka  Ho  ditolak  yang  berarti  ada
hubungan dan jika nilai p > 0.05 maka Ho
diterima yang berarti tidak ada hubungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Sampel
Sampel  penelitian  adalah  ibu  –  ibu

yang  menyusui  bayi  0-6 bulan di  Desa
Sekip  Lubuk  Pakam  yaitu  sebanyak  67
orang.

1. Karakteristik  sampel  berdasarkan
Umur, Pendidikan, dan Pekerjaan.
Dari  hasil  penelitian  berdasarkan

umur,  pendidikan,  pekerjaan,  diperoleh
bahwa dari umur sebagian besar sampel
berumur  >30  tahun  yaitu  sebanyak  32
orang  (47.8  %),   Pendidikan  akhir
terbesar  yaitu  SMP sebanyak  35  orang
(52.2%),  jenis  pekerjaan  sampel
terbanyak  yaitu  sebagai  Ibu  Rumah
Tangga  (IRT)  48  orang  (71.6%). Hal  ini
dapat dilihat dari tabel 1 berikut :
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Tabel 1. Distribusi sampel berdasarkan
Umur, Pendidikan, Pekerjaan 

Variabel N %

Umur

< 19 tahun 7 10.4

20-29 tahun 28 41.8

>30 tahun 32 47.8

Pendidikan

SD 2 3.0

SMP 35 52.2

SMA 28 41.8

Perguruan Tinggi 2 3.0

Pekerjaan

Pegawai
Negeri/TNI/POLRI

2 3.0

Pedagang 15 22.4

Pekerja Rumah Tangga 1 1.5

Buruh 1 1.5

IRT 48 71.6

Total 67 100.0

Tingkat  Pengetahuan  tentang  pola
makan ibu menyusui bayi 0-6 bulan

Pengetahuan  adalah  hasil
penginderaan  manusia  atau  hasil  tahu
seseorang terhadap obyek melalui indera
yang dimilkinya (mata, hidung, telinga dan
sebagainya)  Faktor  –  faktor  yang  dapat
mempengaruhi  pengetahuan  yaitu
pendidikan,  umur,  pekerjaan,  dan
informasi.  Pengetahuan  ibu  tentang
kesehatan  hendaknya  dapat

mempengaruhi  sikap  dan  perilakunya
dalam keluarga (Notoadmodjo, 2010).

Tabel 2. Distribusi  Tingkat
Pengetahuan

Tingkat
Pengetahuan

n %

Kurang 32 47.8

Cukup 32 47.8

Baik 3 4.5

Total 67 100.0

Tabel  2  menjelaskan  pengetahuan
tentang pola makan yaitu cukup sebanyak
32  orang  (47.8%),  dan  pengetahuan
tentang  pola  makan  kurang  32  orang
(47.8%).  Berdasarkan  hasil  penelitian
tingkat pengetahuan tentang pola makan
ibu menyusui di desa sekip lubuk pakam
yaitu  sebagian  sampel  sudah  mampu
menjelaskan secara garis besar apa yang
mereka  ketahui  tentang  pola  makan  ibu
menyusui  tetapi  mereka  belum  mampu
mengaplikasikan  pada  kondisi  sebenar-
nya.  Sampel  yang  berpengetahuan
kurang tentang pola makan meyusui, hal
ini dikarenakan tingkat pendidikan sampel
yang sebagian besar hanya tamat  SMP,
sehingga  mereka  kurang  mengetahui
makanan  apa  saja  yang  baik  untuk
dikonsumsi pada saat menyusui dari segi
jumlah,  jenis  dan  frekuensi,  sehingga
terkadang  ibu  menyusui  mengkonsumsi
makanan  seadanya  saja  sesuai
kemampuan  mereka.  Berdasarkan  hasil
jawaban kuesioner dari ibu-ibu menyusui
bayi 0-6 bulan di desa sekip, lubuk pakam
bahwa  skor  terendah  yaitu  pertanyaan
yang menanyakan jumlah makanan  rata-
rata  70%   dari  hasil  jawaban  meng-
gambarkan  bahwa  pola  makan  masih
belum teratur dan asupan gizi  mengikuti
pola makan biasa dengan mengkonsumsi
makanan  yang  seadanya  untuk
memenuhi  kebutuhan  makan  sehari-hari
masih dengan jumlah/porsi makan orang
biasa yang  tidak ada peningkatan dalam
jumlah  konsumsi  makanan  selama
menyusui atau tidak sesuai dengan angka
kecukupan gizi untu ibu menyusui dimana
pada  AKG  2013  ibu  menyusui
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mendapatkan  tambahan  energi  pada  6
bulan  pertama  330  kcal,  hal  ini  meng-
gambarkan  bahwa  pengetahuan  tentang
pola  makan  sangat  mempengaruhi
seorang  ibu  menyusui  memberikan
konstribusi  yang  benar  terhadap
pemenuhan  kebutuhan  gizi  selama
menyusui.

Status  Gizi  Ibu  Menyusui  Bayi  0-6
bulan

Status  gizi  merupakan  salah  satu
faktor yang menetukan kualitas hidup dan
produktifitas  kerja,  Status  gizi  bisa  juga
dikatakan keadaan tubuh sebagai  akibat
konsumsi makanan dan penggunaan zat-
zat  gizi.  Status Gizi  Ibu Menyusui  salah
satu faktor yang mempengaruhi kuantitas
dan  kualitas  ASI,  dan  Status  gizi  ibu
menyusui mencerminkan kondisi gizi dan
kesehatan ibu pada saat masa menyusui
yang dimana status gizi ibu dapat diukur
dengan  indicator  Indeks  Massa  Tubuh
(IMT). Kuantitas dan kualitas ASI dari ibu
dengan status gizi baik, lebih optimal dari
pada ibu dengan status gizi  kurang.  Ibu
yang  berstatus  gizi  baik  memiliki
cadangan zat  gizi  yang  cukup  sehingga
mampu memproduksi ASI dengan lancar
(Sujiyatini, Djanah, Kurniati, 2010)

Tabel 3. Status  Gizi  Sampel
berdasarkan  Indeks  Massa
Tubuh (IMT)

Status  Gizi
Berdasarkan IMT

N %

Normal 36 53.7

Tidak Normal 31 46.3

Total 67 100.0

Tabel  3  menjelaskan  status  gizi
berdasarkan IMT dibagi dua yaitu normal
yaitu imt < 18.0 kg/m2, sedangkan yang
tidak  normal  yaitu  kurus,gemuk,dan
obesitas. Hasil status gizi ibu menyusui di
desa sekip lubuk pakam berdasarkan IMT

dengan  kategori  normal  sebanyak  36
orang (53.7 %), tidak normal sebanyak 31
orang  (34.4%).  Salah  satu  yang  faktor
yang mempengaruhi kuatitas dan kualitas
ASI  adalah  status  gizi  ibu  menyusui.
Status  gizi  ibu  menyusui  mencerminkan
kondisi gizi dan kesehatan ibu pada saat
masa menyusui. Kuntitas dan kualitas ASI
dari  ibu  dengan  status  gizi  baik  lebih
optimal dari pada ibu malnutrisi. Ibu yang
berstatus gizi baik memilki cadangan gizi
yang  cukup  sehingga  mampu  mem-
produksi  asi  dengan  lancar.  Ibu  dengan
status  gizi  obesitas  dengan  IMT  >30,0
kg/m2  memilki  hormon  prolaktin  lebih
rendah sehingga lebih berisiko mengalami
hambatan dalam proses menyusui. Untuk
mencapai  status  gizi  normal  ada  dua
faktor  yang mempengaruhi  yaitu  asupan
gizi  dan  infeksi/kesehatan.  Pengetahuan
sangat  mempengaruhi  pemenuhan
asupan gizi  yang baik selama menyusui
karena  dengan  pengetahuan  yang  baik
seorang ibu akan mengetahui pola makan
yang baik selama menyusui yaitu dengan
pola  makan  jumlah  lebih  banyak  dan
bermutu tinggi (Ardiny, fidya 2013).

Hubungan  Tingkat  Pengetahuan
tentang  Pola  Makan  Ibu  Menyusui
dengan Status Gizi Ibu Menyusui bayi
0-6 bulan

Pengetahuan  merupakan  hal  yang
sangat  penting  dalam menunjang  status
gizi yang baik untuk ibu menyusui terlebih
pengetahuan  tentang  pola  makan  yaitu
segala  sesuatu  yang  diketahui  oleh  ibu
menyusui  tentang  gambaran  konsumsi
makanan secara normal untuk memenuhi
kecukupan zat gizi dalam menyusui,  jika
seorang  ibu  menyusui  tidak  memenuhi
kebutuhan gizinya  dengan baik   selama
menyusui  akan  berpengaruh  terhadap
status  gizi  ibu  tersebut.  Status  gizi  ibu
menyusui memberikan peranan terhadap
jumlah dalam memproduksi ASI.  Berikut
tabel  9  yang  menunjukkan  hubungan
tingkat pengetahuan tentang pola makan
ibu menyusui bayi dengan status gizi ibu
menyusui bayi 0—6 bulan di Desa Sekip
Lubuk Pakam.

Tabel  4.  Hubungan  Tingkat  Pengetahuan  tentang  Pola  Makan  Ibu  Menyusui
denganStatus Gizi Ibu Menyusui Bayi 0-6 bulan di Desa Sekip Lubuk Pakam
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Tkt

Pengetahuan

Status Gizi berdasarkan IMT Total P value

n % n % n %

0,001Kurang 10 31.3 22 68.8 32 100

Cukup 25 78.1 7 21.9 32 100

Baik 1 33.3 2 66.7 3 100

Total 36 53.7 31 46.3 67 100

Tabel  4  menjelaskan   bahwa  ibu
berpengetahuan kurang dengan status
gizi  tidak  normal  68.8  %  dan  ibu
berpengetahuan cukup dengan status
gizi  normal  78.1  %.  Hasil  ini
menjelaskan  bahwa  pengetahuan
yang  kurang  akan  mempengaruhi
status  gizi  ibu  menyusui.  Hasil  ini
diperkuat  dengan  uji  statistic  chi
square  diperoleh  p  =  0.001  <  0.05,
maka  Ho  ditolak  yang  berarti  Ha
diterima  bahwa  ada  hubungan  yang
signifikan  antara  tingkat  pengetahuan
tentang  pola  makan  ibu  menyusui
dengan status gizi  ibu menyusui bayi
0-6  bulan  di  Desa  Sekip,  Lubuk
Pakam.
Hasil  diatas  dipengaruhi  oleh

beberapa  faktor  antara  lain  pendidikan
adalah  upaya  untuk  memberikan
pengetahuan sehingga terjadi perubahan
perilaku  positif  yang  meningkat.
Pengalaman sesuatu yang pernah dialami
seseorang  yang  akan  menambah
pengetahuan  tentang  sesuatu  yang
bersifat non formal.  Informasi orang yang
memiliki  sumber  informasi  yang  lebih
banyak akan memiliki pengetahuan yang
lebih  luas  pula.   Lingkungan  budaya,
lingkungan  dan  tingkah  laku  manusia
dalam  memenuhi  kebutuhan  dapat
berupa  sikap  dan  kepercayaan.  Sosial
ekonomi,  tingkat  kemampuan seseorang
untuk memenuhi kebutuhan hidup. Umur/
Usia  makin  tua  umur  seseorang  maka
proses-proses  perkembangan  mentalnya
bertambah  baik,  akan  tetapi  pada  umur
tertentu  atau  perkembangan  mentalnya
tidak  secepat  umur  belasan  tahun
(Notoatmodjo, 2007).

Berdasarkan  hasil  penelitian  yang
lakukan pada ibu-ibu menyusui  bayi  0-6
bulan  di  Desa  Sekip  Lubuk  Pakam

didapatkan  hasil  terbesar  ibu
berpendidikan  akhir  yaitu  Sekolah
Menengah Pertama (SMP) sebanyak 35
orang  (52.2%).  Pekerjaan  terbanyak
sampel  yaitu  Ibu  Rumah  Tangga
sebanyak 48 orang (71.8%) yang dimana
ibu rumah tangga adalah ibu yang bekerja
dirumah  mengurus  rumah  tangga.  yang
dimana IRT lebih banyak mengahabiskan
waktuya  dirumah,  sehingga  banyak  ibu-
ibu menyusui di Desa Sekip Lubuk Pakam
yang  masih  berpengetahuan  kurang
karena  pengetahuan  dipengaruhi  oleh
pengalaman,  pengalaman  banyak  kita
peroleh  jika  kita  bekerja  diluar  rumah,
berbicara  atau  bertukar  pendapat
bersama  teman  atau  berbagi  informasi
sesama  teman  bekerja.  Pengetahuan
terhadap kuantitas dan kualitas makanan
pada  saat  ibu  menyusui  sangat
mempengaruhi  produksi   ASI,  jika
keadaan  gizi  ibu  baik,  secara  kuantitas
ASI pun akan diproduksi lebih banyak dari
pada  ibu  dengan  gizi  kurang  (Inayati,
2006).

Berdasarkan  penelitian  terdahulu
yang telah dilakukan oleh Nurhafni 2012
dalam Fitri  Wahyuna,  2013  tentang
gambaran  pola  makan  ibu  menyusui  di
Desa  Peulakan  Cibrek  Kecamatan
Bandar  Dua  Kabupaten  Pidie  Jaya
diperoleh     hasil    bahwa    pengetahuan

tentang pola makan ibu menyusui di Desa
Plakan  Cibrek  dominan  berada  pada
tingkat  pengetahuan  rendah  yaitu
sebanyak  41,67%.  Peneliti  berasumsi
bahwa  pola  makan  ibu  menyusui
dipengaruhi  oleh  pengetahuan  yang
dimilikinya  yang  berpengetahuan  tinggi
secara  otomatis  akan  mempunyai
kesadaran  untuk  mengkonsumsi
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makanan  dalam  porsi  yang  lebih,
sehingga pola makannya cukup.

Penelitian  ini  sejalan  juga  dengan
penelitian  yang  dilakukan  oleh  Nadimin,
A.Baharuddin  (2010) di  Puskesmas
Moncobalang Kabupaten Gowa. Hasil  uji
statistik menunjukkan ada hubungan yang
signifikan  antara  pengetahuan  dengan
status  gizi  ibu  menyusui  di  Puskesmas
Moncobalang  Kabupaten  Gowa.  Artinya
semakin  baik  pengetahuan  gizi  yang
dimiliki ibu menyusui maka semakin baik
pula status gizinya ( Baharuddin, 2010).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pengetahuan tentang pola makan ibu
menyusui di Desa Sekip Lubuk Pakam
dapat  dikatakan   cukup  32  orang
(47.8%)   dan  dikatakan  kurang
sebanyak 32 orang (47.8%)

2. Status  Gizi  Ibu  Menyusui  rata-rata
normal yaitu 36 orang  (53.7%), tetapi
masih banyak juga ibu menyusui yang
memilki  status  gizi  kurang  yaitu  23
orang (34.3%).

3. Adanya  hubungan  tingkat
pengetahuan  tentang  pola makan ibu
menyusui  dengan  status  gizi  ibu
menyusui  bayi  o-6  bulan  di  Desa
Sekip, Lubuk Pakam. 

Saran
1.  Bagi tenaga kesehatan

Diharapkan  bagi  dinas  kesehatan
dapat  memberikan  penyuluhan  dan
bimbingan  kepada  masyarakat,
khususnya  kepada  ibu  menyusui
tentang  pola makan yang benar  agar
tidak  ada  lagi  ibu-ibu  menyusui
dengan status gizi tidak normal.

2.  Bagi masyarakat
     Diharapkan  adanya  kesadaran  ibu

untuk  meningkatkan  status  gizi  saat
menyusui.
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